Usnesení Zastupitelstva města Třemošnice
ze dne 20. 2. 2019
Zastupitelstvo města Třemošnice

A, schvaluje
1/2019 – investiční výhled na roky 2019-2022, který je přílohou č. 3
Rozpočtového výhledu města
2/2019 - zařazení investičních akcí pro rok 2019:
chodník ke hřbitovu, rekonstrukce hasičské zbrojnice; rekonstrukce budovy
vlakového nádraží na byty; oprava komunikace a chodníku v Příčné ul. (úsek
mezi ulicemi Internátní a Ke Stadionu); výstavba parkoviště v Družstevní ul,
úsek „B“; pořízení kompostérů; oprava fasády a nátěru plechu atiky na budově
čp. 402 (Třemánek)
3/2019 – podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikace ulice Příčná,
Třemošnice“ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
4/2019 – podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku JPO II Třemošnice na HZS Pardubického kraje (dotace
bude realizována v roce 2020)
5/2019 – směrnici č. 2/2019 – Investiční fond a zásady jeho použití, kterou se
zřizuje investiční fond města Třemošnice určený na financování investičních
akcí
6/2019 – rozpočtové opatření č. ZM/1/2019 podle přílohy č. 1
7/2019 – uzavření směnné smlouvy se společností Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., IČ 48171590, se sídlem Novoměstská 626, Chrudim ve věci
převodu kanalizačních stok se všemi součástmi a příslušenstvím v lokalitě „stará
Třemošnice“; cena převáděného majetku činí 2.043.000,- Kč bez DPH, město
obdrží 2.043 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/akcie
8/2019 – uzavření smlouvy o vkladu do společnosti a kupní smlouvy se
společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ 48171590, se sídlem
Novoměstská 626, Chrudim ve věci převodu vodovodního řadu a kanalizační
stoky v lokalitě výstavby „Pod benzinkou II“ (ul. Pod Hradem); peněžitý vklad
jako záloha ve výši 2.780.000,- Kč bude započten proti pohledávce na splacení
emisního kurzu, kupní cena činí 3.736.428,17 Kč vč. DPH, obě smlouvy jsou na
sobě závislé a vzájemné závazky a pohledávky se vypořádají jejich zápočtem

9/2019 – uzavření darovací smlouvy s Petrem Doškem, Třemošnice, kterou mu
město převádí vodovodní a kanalizační přípojku, pilíře na elektroměr a
plynoměr a postupuje rezervaci příkonu 3 x 25 A; vše v hodnotě 42.767,61 Kč
bez DPH (dohoda v rámci vyrovnání za prodej pozemku v lokalitě výstavby
„Pod benzinkou II“ – ul. Pod Hradem)
10/2019 – v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích poskytnutí
dotace pro Sdružení pro děti a mládež „Čtyřlístek“, se sídlem Zahradní 242,
Třemošnice, IČ 70828245 ve výši 57.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na podporu práce s dětmi, pořádání příměstského tábora a na
podporu folkového festivalu na Lichnici.
11/2019 – v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích poskytnutí
dotace pro Sbor dobrovolných hasičů, se sídlem Pod Radnicí 80, Třemošnice, IČ
64783715 ve výši 65.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na podporu hasičského soustředění mladých hasičů ve Zbýšově
a na podporu činnosti třemošnického hasičského sboru.
12/2019 – v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích poskytnutí
dotace pro Železnohorský sportovní klub, oddíl kopané, se sídlem Internátní
422, Třemošnice, IČ 26990571 ve výši 420.000,- Kč a zároveň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na částečnou úhradu provozních nákladů oddílu kopané.
13/2019 – v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích poskytnutí
dotace pro Karate klub Lichnice, zapsaný spolek, se sídlem Podhradí 52, 538 43
Třemošnice, IČ 64811379 ve výši 65.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na částečnou úhradu provozních nákladů Karate klub Lichnice.
14/2019 – v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích poskytnutí
dotace pro paní Evu Tomiškovou, Třemošnice (Klub důchodců) ve výši 55.000,Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace je určená na částečnou úhradu provozních nákladů Klubu důchodců a na
zajištění předvánočního posezení starosty a místostarosty se seniory.
15/2019 – plán kontrol na rok 2019 podle přílohy č. 2

B, usnesení týkající se změny č.2 územního plánu města
Třemošnice
zastupitelstvo číslem usnesení 16/2019
1) ověřuje po projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Třemošnice její
soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací
dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a
se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění změny č. 2
územního plánu Třemošnice, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53,
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města Třemošnice po ověření neshledalo žádný rozpor.
2) souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 2 územního plánu
Třemošnice, s vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění
pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
3) příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za
použití § 55 ve spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy –
změnu č. 2 územního plánu Třemošnice

C, jmenuje
17/2019 – kronikáře města Třemošnice – Mgr. Romanu Čermákovou,
Třemošnice a zároveň v souladu s 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích vyslovuje
souhlas s jejím pracovněprávním vztahem, který bude uzavřen s městem
Třemošnice

D, vyslovuje poděkování dosavadnímu kronikáři panu Rudolfu Šmídovi za
letitou práci kronikáře města Třemošnice a schvaluje poskytnutí odměny ve výši
10.000,- Kč

E, deleguje a navrhuje
18/2019 – deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ 48171590, se sídlem Novoměstská
626, 537 01 Chrudim, jejíž je obec akcionářem, pana Ing. Miroslava Bubeníka,

Třemošnice. Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv
akcionáře na všech valných hromadách uvedené společnosti v období výkonu
mandátu starosty obce. Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění
k zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné hromadě nebo jiné
valné hromadě této společnosti svolané v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.,
v aktuálním znění.
19/2019 – navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,
a.s., IČ 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, která se
uskuteční 4. 6. 2019, svého kandidáta na členství v dozorčí radě společnosti
pana Ing. Miroslava Bubeníka, Třemošnice

F, ruší
20/2019 – usnesení č. 75/2018 ze dne 19. 12. 2018, kterým schválilo prodej
pozemků p.č. 320/239 a 320/240 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou Lucii
Škroupové, Praha 4
21/2019 - usnesení č. 55/2018 ze dne 19. 9. 2018

G, ukládá
22/2019 - tajemnici zpracování rozboru příčin nedočerpání paragrafu rozpočtu
2018: informační centrum, knihovna, galerie, kulturní dům, č.p. 56, č.p. 451,
bezpečnostní agentura a ostatní místní hospodářství do 15. 4. 2019

H, souhlasí
23/2019 – se zahájením přípravných prací na provedení pozemkových úprav
v katastru města Třemošnice včetně místních částí

I, bere na vědomí
- výsledky hospodaření za rok 2018; příjmy ve výši 62.860.364,91 Kč, příjmy
vč. financování ve výši 64.617.693,89 Kč a výdaje ve výši 70.759.249,59 Kč,
výdaje vč. financování ve výši 72.425.917,59 Kč; zůstatek na základním běžném
účtu k 31. 12. 2018 činil 29.631.927,72 Kč
- výsledky hospodaření PO Školní jídelna Třemošnice za rok 2018
s hospodářským výsledkem 56.303,27 Kč, z něhož bude 45.000,- Kč převedeno

do fondu odměn pro všechny pracovníky v hlavní i vedlejší činnosti Školní
jídelny a 11.303,27 Kč do rezervního fondu
- výsledky hospodaření PO Základní škola Třemošnice za
s hospodářským výsledkem 22.244,57 Kč, který bude převeden do
fondu
výsledky hospodaření PO Mateřská škola Třemošnice za
s hospodářským výsledkem 171,15 Kč, který bude převeden do
fondu

rok 2018
rezervního
rok 2018
rezervního

- výsledky hospodaření PO Služby města Třemošnice za rok 2018
s hospodářským výsledkem 113.730,70 Kč, z něhož bude 30.000,- Kč
převedeno do fondu odměn a 83.730,70 Kč do rezervního fondu
- poskytnutí darů a dotací spolkům, občanským sdružením a jiným fyzickým
nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit a prevence kriminality pro rok 2019 podle přílohy č. 3

…………………………..
Josef Dvořák
místostarosta

……………………………
Ing. Miroslav Bubeník
starosta

Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

